
 
 
 
 
 
 
 

 زمان فتنه 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

در مورد اين زمان  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبراست. اکنون ، زمان فتنه ين زمان آخر زمان استا

، "چه کاری بايد انجام دهيم؟ چه اتفاقی اينبرای محافظت از  فتنه در هوا پرواز می کند" می گويد."

 .می خواهد اتفاق خواهد افتاد هللاآنچه . آنها می پرسند "خواهد افتاد؟ چه خواهد شد؟

 

مکه  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرکه  وقتی. کنيم اطاعتاو را های امر  و کنيمهللا توکل به بايد ما 

راينکه انسانها در امنيت بماند، الزم ب گفت. کسانی که در خونه بمانند امنيت پيدا می کنند،": "را فتح کرد

 .می گويند "،نگه دارپاک بينی تو را "آنها  .دخالت نکنيد خيلی اين و آن است در خونه بشينند و به

 

بايد عادت کنند که خيلی در هر چيز دخالت نکنند. خيلی خوب نيست در هر چيز  های انسان

نيد اما هيچ در هر چيز دخالت می ک .کردند، در هر چيز دخالت می نامند دموکراسیاکنون  دخالت کنيم.

 يز باال برايت درست می کند.اول از همه چ چيزی را حل نمی کنيد!

 

، الزم مبارزه انقدر نکنيم، مناقصهکند، الزم است دخالت نکنيم،  محافظتبراينکه هللا انسانها را 

 ، بدون هيچ دليل برای خودشان بال می سازند.طور ديگر يک. يمهماهنگ باش با انسانها خوب و است

 

آنها  ش را نابود می کند.ردرو ب که کوچک، ملت آنقدر غضبناک شده است حتی از يک چيز

 های انسانبا چنين  الزم است کهاين  ربخاط پنج دقيقه پشيمان می شوند، اما خيلی دير است. پس از

 به کار عادت داشت بگويد وقتی کاری بيرون نداريد انقدر بيرون نرويد. افندیشيخ  برخورد داشته باشيم.

 باش.مشغول  تخود

 

کسانی که  در اين زمان های فتنه .دمحافظت کن راهللا ما خداوند به همه ما کمک کند. انشاءهللا 

او می گفت نگاه نکنيد و فکر  بد است،هنگامی که محيط  شان بهتر است. وضعيت ميماننددر خونه شان 

 . باشد محافظ ها ماخانه هللا طف لبه "چه اتفاقی افتاد، چه چيزی باقی مانده است؟"  کنيد،ن

 

آخر ر بهترين زمان تجارت در حال حاضر دبرساند. و سالم  حيحصهللا ما را به اين روز ها 

  آنچه را که می گويد انجام بدهيم. و کنيم توکلخيلی ارزش دارد در اين زمان های فتنه به هللا  است. زمان



 

 

 

 

 

 

 

، فقط هللا می ميآوريمبه دست  واجبچقدر با فرض و اکنون را دارد، بنابرين  صد شهيدهر سنت ثواب 

 و کمک کند. محافظتانشاءهللا خداوند همه ما را داند. 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۶ شّوال ۲۶


